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№ 01-02/1158
Керівникам місцевих органів
управління освітою, центрів
професійного розвитку
педагогічних працівників

Щодо проведення відбіркового етапу
І туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2022»

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації від 01.12.2021 року № 230/01-07 «Про умови і порядок
проведення І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»
відбудеться відбірковий етап обласного туру вищезгаданого конкурсу (далі –
Конкурс) в дистанційному форматі:
21.12.2021 р. у номінаціях «Мистецтво», «Основи правознавства»;
22.12.2021 р. у номінаціях «Біологія», «Інформатика».
Запрошуємо до участі учителів, які зареєструватися на офіційній
сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2022» та до 17.12.2021
року (включно) надіслали організаційному комітетові першого туру конкурсу
інформаційну картку на електронні адреси:
,,Основи правознавства” – i.bukavyn@ippo.edu.te.ua
,,Біологія” – o.turchyn@ippo.edu.te.ua
,,Мистецтво” – n.saranchuk@ippo.edu.te.ua
,,Інформатика” – l.kryvokulskyj@ippo.edu.te.ua
На електронні адреси учасників 20.12.2021 року до 15.00 год будуть
надіслані покликання на вебкімнати платформи Google Meet. При
виникненні запитань щодо приєднання учасників за покликаннями
звертатись за тел. 0961306847 (Дерев'яна Тетяна Романівна), 0673517219
(Німко Наталя Михайлівна).

Конкурс відбуватиметься відповідно до Програми (додаток1).
Учасники Конкурсу мають дотримуватися таких правил та виконувати
такі дії:
1.
Учасник повинен перебувати у приміщенні один або з особою,
яка здійснюватиме технічний супровід.
2.
Відповідальні особи (члени оргкомітету) здійснюють запис
відеоспостереження з моменту приєднання учасників у вебкімнати. Учасники
повинні продемонструвати приміщення для фіксації факту знаходження в
ньому лише учасника та його помічника; відеофіксацію документу, що
посвідчує особу учасника, щоб чітко прочитувалося прізвище та ім’я. З цього
моменту відеозапис не повинен перериватися.
3.
Здійснюється відеоспостереження за процесом виконання завдань
протягом усього часу роботи таким чином, щоб відображалися робоче місце,
учасник у профіль до відеокамери, помічник, який знаходиться на відстані не
менше ніж 1 метр від робочого місця учасника.
4.
Відповідальні особи надають учасникам доступ до завдань за
допомогою засобів у вебкімнатах. Після цього розпочинається відлік часу
(фіксується голосовим повідомленням відповідальних осіб), відведеного на
виконання роботи.
5.
Під час виконання завдань повинні бути постійно ввімкнені
мікрофони та камери.
6.
Учасник не повинен залишати робоче місце протягом усього часу
виконання конкурсних завдань, спілкуватися з присутнім в кімнаті
помічником щодо змісту завдань, користуватися пошуковими системами на
комп’ютері або іншому ґаджеті.
7.
Перше завдання "Тестування" буде здійснюватися на сервері
дистанційного навчання ТОКІППО. Логіни та паролі для входу на сервер
учасникам конкурсу будуть надіслані 20.12.2021 року до 16 год., доступ до
виконання завдань буде відкрито після оголошення початку виконання
завдань оргкомітетом Конкурсу.
8.
Завдання «Практична робота» виконується за допомогою
комп'ютера. Використання Інтернет-джерел забороняється.
Конкурсант/конкурсантка повинні записати екран комп’ютера за
допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та
надіслати запис членам журі одразу після виконання завдання.
У номінації «Біологія» просимо підготувати обладнання: світловий
мікроскоп, пінцети, препарувальні голки, скальпель, предметне скло,
накривне скельце, склянка з водою, піпетки, фільтрувальний папір, кімнатні
рослини, розчин йоду, цибулина, крохмаль, секундомір, штатив з пробірками,
ваги.

9.
З метою здійснення контролю за самостійним виконанням
завдань та відсутністю сторонніх осіб, крім помічника, відповідальні особи
Конкурсу можуть звертатися до учасника з проханням зробити відеоогляд
приміщення.
10. Помічник надає учаснику лише технічну допомогу під час
відкриття завдань або у разі виникнення непередбачених обставин.
11. Якщо камеру було вимкнено раніше з будь-яких причин, робота
не прийматиметься до оцінювання.
Для роботи в очному форматі запрошуються члени журі (додаток 2).
Оплата відряджень за рахунок сторони, що відряджає.

Директор інституту
Ольга Когут 43-57-83

Олександр ПЕТРОВСЬКИЙ

Додаток 1
до листа ТОКІППО
від 15.12.2021 №01-02/1158
ПРОГРАМА
проведення відбіркового етапу І туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»
Номінація

Час
виконання
09.00 – 09.30

«Мистецтво»
09.30 – 10.30
«Основи
правознавства»

«Мистецтво»

10.45-12.45

«Основи
10.45-12.45
правознавства»

09.00 – 09.30

Конкурсне
випробування
21 грудня
Урочисте
відкриття
конкурсу

Тривалість

Формат
виконання

30 хв

Тестування

1 год

Комп’ютерне тестування,
що передбачає питання на
знання предмета і
методики його
викладання

Перерва
«Творча робота»

2 год

Розроблення
планусценарію
музичносценічної постановки з
режисерськими
коментарями
(для
шкільного театру або
позакласного заходу із
використанням
навчального мистецького
матеріалу).

2 год

Письмова робота з
розв’язання ситуаційних
задач з різних галузей
права.

«Практична
робота»
22 грудня
Урочисте
відкриття
конкурсу

30 хв

«Біологія»

09.30 – 10.30

Тестування

1 год

«Інформатика»

09.30 – 11.30

Тестування

2 год

Комп’ютерне тестування,
що передбачає питання на
знання
предмета
і
методики
його
викладання
Комп’ютерне тестування
(знання предмета і
методики його
викладання) та

розв’язування
алгоритмічних задач.
«Біологія»

10.45-12.45

Перерва
«Практична
робота»

«Інформатика»

11.45-13.45

«Практична
робота»

2 год

Формат:
1) розроблення
технологічної
картки
практичної роботи;
2) виконання
практичної роботи за
розробленою
технологічною карткою.

2 год

Розв’язування
комплексних
інтегрованих завдань з
інформаційних
технологій олімпіадного
рівня з використанням
прикладного програмного
забезпечення.

Шкала оцінювання
конкурсантів відбіркового етапу І туру
Конкурсне випробування
Тестування
Практична робота
Творча робота
Всього у кожній номінації:

Максимальна кількість балів
30 балів
30 балів
30 балів
60 балів

Додаток 2
до листа ТОКІППО
від 15.12.2021 №01-02/1158
Склад журі
обласного туру всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року-2022”
у номінації ,, Біологія ”
Прізвище, ім’я, по
батькові члена журі
Наталія Йосипівна
Міщук
Галина Ярославівна
Жирська
Людмила Юріївна
Калуш
Людмила Трохимівна
Тимчук
Олександра Іванівна
Мельничук

Наукове звання, посада, місце роботи члена журі
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології
та
методики
навчання
природничих
дисциплін
Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В.Гнатюка, голова журі
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології
та
методики
навчання
природничих
дисциплін
Тернопільського національного педагогічного університету
ім.. В.Гнатюка
директор Шумського навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-гімназія”,
Заслужений вчитель України
Вчитель біології Кременецької спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів №2 Кременецької міської ради
консультант Центру професійного розвитку педагогічних
працівників Збаразької міської ради

Склад журі
обласного туру Всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року-2022”
у номінації ,, Інформатика”
Прізвище, ім’я, по
батькові члена журі
Галина Романівна
Генсерук
Ольга Василівна
Барна
Зоряна Петрівна
Воловник
Галина Адамівна
Чайка
Владислав Семенович
Ткачук

Наукове звання, посада, місце роботи члена журі
Завідувач кафедри інформатики та методики її викладання
ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат педагогічних наук
(погоджено), голова журі
Доцент кафедри інформатики та методики її викладання
ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат педагогічних наук
(погоджено)
Старший вчитель, вчитель інформатики Великобірківського
ліцею ім.С.Балея, заступник директора
Вчитель інформатики Тернопільської української гімназії
Вчитель-методист,
гімназії № 6

вчитель

інформатики

Кременецької

Склад журі
обласного туру Всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року-2022”
у номінації ,, Мистецтво”
Прізвище, ім’я, по
батькові члена журі

Наукове звання, посада, місце роботи члена журі

Ліна Петрівна
Ільчук

доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх
викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук,
голова журі

Руслана Василівна
Гібула

вчитель музичного мистецтва Шумського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Шумської міської ради

Михайло Іванович
Зелений

вчитель музичного мистецтва комунального закладу
навчально-виховний комплекс ,,Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад с. Грабовець”
Великогаївської сільської ради Тернопільської області

Мирослава
Мирославівна
Колтонюк

вчитель музичного мистецтва Збаразької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3
ім. Михальського Тараса
Романовича Збаразької міської ради Тернопільської області

Ольга Юріївна
Радко

вчитель музичного мистецтва Чортківської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №5 Чортківської міської ради
Тернопільської області

Склад журі
обласного туру Всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року-2022”
у номінації ,, Основи правознавства ”
Прізвище, ім’я, по
батькові члена журі
Микола
Валентинович
Бармак
Марія Тарасівна
Багрій
Тетяна
Володимирівна
Кульчицька
Оксана Федорівна
Ліщинська
Інна Володимирівна
Іванюк

Наукове звання, посада, місце роботи члена журі
завідувач
кафедри
Тернопільського
національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор
історичних наук, професор (за згодою), голова журі
директор Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
імені Івана Франка Збаразької міської ради Тернопільської
області
учитель Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської
міської ради Тернопільської області, заслужений вчитель
України
консультант комунальної установи ,,Центр професійного
розвитку педагогічних працівників” Зборівської міської ради
директор Тернопільського навчально-виховного комплексу
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2”,
кандидат педагогічних наук

